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Úvodní slovo kronikáře
Jmenuji se Lenka Matiášová. Narodila jsem se v Ústí nad Labem v roce 1991.
V naší obci bydlím od roku 1993 se svými rodiči a sourozenci. V současné době mi je
19 let a studuji. V prosinci roku 2010 mě obecní zastupitelstvo pověřilo vedením
kroniky obce. Předchozí kronika, kterou psala paní Soňa Heřmánková, je pouze do
roku 2007, tudíž kroniku pro rok 2008 doplňuji tzv. retrospektivním zápisem.
Kroniku budu vést dle platného zákona č. 132/2006 Sb. ze dne 14. března
2006, o kronikách obcí.
Jednotlivé zápisy jsou členěny do 9 kapitol:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod
Obecní záležitosti
Hospodaření obce
Výstavba, doprava, spoje
Veřejný život v obci
Školství
Sociální a zdravotní záležitosti
Pohyb obyvatelstva
Různé

V Telnici dne 3. ledna 2011

______________________
Lenka Matiášová

Razítko obce Telnice:

______________________
Rudolf Fiala, starosta obce

Tato kniha obsahuje

listů.

2

Obecní kronika
Telnice
2008

1.Úvod

3

Volba prezidenta ČR
Volby prezidenta ČR 2008 proběhly v únoru ve Španělském sále.
Do první prezidentské volby v roce 2008 byli jako kandidáti navrženi Václav Klaus
a Jan Švejnar.Ani jeden z kandidátů nebyl zvolen (Václavu Klausovi chyběl ke zvolení jeden
hlas), první volba tedy skončila neúspěšně.
Do druhé volby byla nominována i Jana Bobošíková, která nakonec odstoupila.
15.února2008 byl ve třetím kole druhé volby zvolen Václav Klaus. Jeho mandát vyprší v roce
2013.
Volby do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů se v roce 2008 uskutečnily společně s prvním kolem
voleb do Senátu 17. a 18. října; termín vyhlásil prezident České republiky 16. července. Volilo
se ve 13 krajích mimo hlavní město Prahu, kde je v postavení zastupitelstva kraje
zastupitelstvo města zvolené před 2 roky.
Ve srovnání s předchozími krajskými volbami byla účast voličů nečekaně vysoká
(40,3%). Díky tomu ve všech krajích překvapivě zvítězila Česká strana sociálně
demokratická,[3] která spolu s KSČM získala většinu křesel (i v několika krajích, kde ostatní
úspěšné strany měly dohromady více hlasů; způsob přepočtu posiluje velké strany). To
znamená, že Občanská demokratická strana, která dosud měla 12 hejtmanů, nebyla schopna
vytvořit žádnou koalici (jinak než jako slabší partner ČSSD); naopak ČSSD byla na spolupráci
s KSČM odkázána pouze ve 3 krajích a v ostatních mohla uzavřít koalice s menšími stranami.
Výsledky voleb v Ústeckém kraji:
Strana
číslo název
7
Česká strana sociálně demokratická
53 Občanská demokratická strana
47 Komunistická strana Čech a Moravy
99 Bez politické příslušnosti
704 Severočeši.cz
1
Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová
119 Unie pro sport a zdraví

Počet zastupitelů
celkem v %
22
40.00
13
23.64
10
18.18
6
10.91
2
3.64
1
1.82
1
1.82

Hejtmankou byla zvolena Jana Vaňhová z ČSSD. Jedním ze zastupitelů za stranu
Severočeši.cz byl zvolen Jaroslav Doubrava.
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Složení zastupitelstva obce
Od voleb do zastupitelstva v roce 2006 pokračuje zastupitelstvo obce stále ve
stejném složení:
starosta :

Jaroslav Doubrava

místostarosta:

Rudolf Fiala

ostatní členové zastupitelstva:

Alena Pocová
František Heřmánek
Ing. Lenka Kurtová
Milan Kubík
Miloslava Mužíková
Pavel Doubrava
Roman Matiáš
Soňa Heřmánková
Zdeněk Kříž

Složení výborů a komisí

Finanční výbor:

Ing. Lenka Kurtová – předsedkyně
Pavel Doubrava
Markéta Vejdovská
Helena Křížová

Kontrolní výbor:

Alena Pocová – předsedkyně
Zdeněk Kříž
Miroslav Zeman

Bytová a zemědělská komise:

František Heřmánek – předseda
Rudolf Fiala
Luděk Linhart

Sociální komise:

Miloslava Mužíková – předsedkyně
Alena Pocová
Lenka Krtková
Dagmar Křížová
Sabina Hanauerová

Komise pro kulturu,
sport a zájmovou činnost:

Milan Kubík – předseda
Roman Matiáš
Soňa Heřmánková
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Obecní úřad
Zaměstnanci obecního úřadu:
o referentka
o účetní obce
o VPP

Iva Konečná
Lucie Pavelková
16

Obec vyhlásila výběrové řízení na vedoucí domu s chráněnými byty. Přihlásily se čtyři
zájemkyně. Zastupitelstvo obce po tajném hlasování doporučilo na uvedené místo paní Soňu
Heřmánkovou.
Služby pro veřejnost:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

výpisy z rejstříku trestů
úřední ověřování podpisu a listin
ověření solidnosti firmy smluvních partnerů
ohlášení změny trvalého pobytu
kopírování A4, A3
půjčování tepovače na čištění koberců a čalounění
zapůjčení malotraktoru v rámci obce
krátkodobé zapůjčení velkoobjemové vany na odpad
sběrný dvůr na velkoobjemový odpad
rozhodnutí – kácení dřevin

Vydávání tiskovin o obci
Dne 4. 3. 2008 vydalo Ministerstvo kultury na základě oznámení obce Telnice
potvrzení o evidenci periodického tisku. Podle § 7 zákona číslo 46/2000 Sb., o právech a
povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový
zákon), ve znění pozdějších předpisů byl periodický tisk s názvem TELNICKÝ ZPRAVODAJ,
jehož vydavatelem je Obec Telnice zapsán do evidence periodického tisku pod evidenčním
číslem MK ČR E 18176.
Obec vydala v roce 2008 celkem 2 čísla Telnické zpravodaje, které vyšly červenci a
prosinci. Obsahem bylo zpravodajství z dění obce, informace obecního úřadu, sdělení o
činnosti spolku a společenská rubrika. Každý zpravodaj měl 250 výtisků.
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Rozpočet obce

9

10

11

12

Na lednovém jednání zatupitelstva obce byl schválen příspěvek ve výši 32.000,-- Kč na
zachování víkendového vlakového spojení na trati 132 Děčín – Oldřicho vu Duchcova.
Na jednání obecního zastupitelstva v červnu 2008 byla schválena nabídka firmy TETA,
spol. s r.o. na digitalizaci vysílání kabelové televize ve výši 83.000,-- Kč.
Obecní majetek
Obec disponuje těmito objekty restaurací, které pronajímá:
o Penzion U Zeleného stromu- v lednu proběhlo výběrové řízení na pronájem, přihlásilo
se cekem 8 zájemců. Vítězem se stal pan Miroslav Nezbeda, kterému
zastupitelstvoobce schválilo pronájem na 15 let a nájemné 17.000,-- Kč/měsíčně.
o Penzion Stará pošta – má v pronájmu SOU obchodu a služeb, které na základě
doložených investic do objektu neplatí až do konce roku 2008 nájem
o Café Max restaurant – Nájemce Ha Tran Manh v průběhu léta 2008 odstoupil
z nájemního vztahu a v listopadu 2008 proběhlo výběrové řízení na nový pronájem.
Přihlásili se dva zájemci. Zastupitelstvo obce schválilo pronájem panu Liboru Tejklovi
na dobu 15 let s měsíčním nájmem 8.000,- Kč.
o Chata U vleku –k 30. září 2008 pan Staněk a paní Hradilíková vypověděli smlouvu o
pronájmu. Na jednání zastupitelstva obce v listopadu 2008 proběhlo výběrové řízení
na pronájem. Přihlásili se 2 zájemci. zastupitelstvo schválilo pronájem panu Josefu
Černému na dobu 15 let s měsíčním nájmem 8.000,-- Kč.
o Bistro Oprám Bažina – má v pronájmu pan Miloš Zlatohlávek
o Výrobna knedlíků – má v pronájmu paní Radovana Kuchyňková
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Dalším obecním majetkem jsou bytové domy. V roce 2008 neprobíhaly v těchto
obecních domech žádné velké rekonstrukce ani opravy.

OBECNÍ BYTOVÉ DOMY
Adresa

Telnice 37
Telnice 83
Telnice 11
Varvažov 87
Varvažov 99
Varvažov 172, 173
Varvažov 60
Varvažov 56
Varvažov 92
Varvažov 96
Varvažov 97

Počet bytů
zámeček
školka
nad zeleňákem
pod penzionem
doktor
panelák
u pomníku
u pomníku
u kina
u kina
u kina

4
6
4
4
5
8
4
5
3
7
6

Majetkem obce jsou také vleky Rudný, Meva I. a Meva II. v Zadní Telnici. Tyto vleky
jou pronajímány na základě smlouvy se Skiklubem. Obec ze svého rozpočtu hradí jejich
údržbu.
Z obecního majetku byly v tomto roce 2008 odprodány pozemky za celkovou částku
9.989 Kč.
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Výstavba domu pro seniory
V roce 2008 pokračovala výstavba domu pro seniory. S dodavatelskou firmou Amada
z Okoře na Karlovarsku jsou neustálé problémy. Nedaří se dodržet termín předání stavby
v dubnu 2008. Dům byl zkolaudován až v prosinci 2008.Je zde 12 samostatných bytů
s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem. Nájemníci zde mají k dispozici
společenskou místnost.
Původní návrh zřídit dům pro seniory jako příspěvkovou organizaci „Dům
s chráněnými byty“ schválilo zastupitelstvo obcena svém 15. jednání v listopadu 2008.
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Napsali v Ústeckém deníku dne 22. 9. 2008:

Firma nevyplatila své dělníky
Telnice/ Varvažov - Jana Hlinovská si potřebovala přivydělat. Proto se domluvila se stavební
firmou Amada, že přijme brigádu na stavbě Domova pro seniory ve Varvažově. Po dvou
dnech si tu ale zlomila nohu. Musela do nemocnice. Jaké však bylo její překvapení, když jí
firma nezaplatila její mzdu, na níž čeká dodnes.

Jana Hlinovská si na stavbě domova pro seniory ve Varvažově zlomila nohu a ani nedostala
výplatu.
Autor: DENÍK/Karel Pech
Za dobu, po kterou byla v nemocnici, jí firma měla vyplatit 24 tisíc korun.
„Spočítala jsem si to se stavbyvedoucím Janem Heroutem. Není to ani za pracovní úraz,
pouze vypočtená osmihodinová mzda za dva měsíce, kdy jsem byla v pracovní
neschopnosti,“ líčí své trable paní Hlinovská.
To však nebylo vše, co jí firma Amada dluží.
Firma prý také nezapsala její pracovní úraz do stavebního deníku a nesepsala ani protokol,
přestože stavbyvedoucí Herout stál hned vedle ní, když se zranila. A co je horší, společnost s
ní nesepsala pracovní smlouvu.
„Když jsem pohrozila, že to dám k soudu, pan Herout mi donesl text dohody o provedení
práce. Byly tam ovšem vypsány pouze mé personálie. Žádný rozsah práce ani počet hodin,
nikde razítko firmy a podpis jejího zástupce, s tím, že to pak vyplní, takže jsem to
nepodepsala,“ pokračuje Hlinovská.
Jelikož stavba domova pro seniory je veřejnou zakázkou, vyhlášenou telnickou radnicí,
obrátila se o pomoc ke zdejšímu starostovi Jaroslavu Doubravovi (KSČM). Ten jí slíbil, že se
pokusí pomoci s řešením problému. Zatím se prý ale nic neděje. Doubrava ovšem také
vysvětluje, že s tím v podstatě nemůže nic udělat. „Mohu pouze ujistit, že Amadě platíme vše
podle dohody. Dál už můžeme pouze apelovat na její představitele, aby lidem zaplatili,“ řekl.
Další jednání radnice s Amadou by se mělo uskutečnit zítra. Na středu je totiž naplánováno
převzetí stavby. „Problém s výplatami bude jeden z bodů jednání, který s nimi chci
projednat,“ slibuje telnický starosta Doubrava.
Paní Hlinovská totiž není jedinou podvedenou v této kauze.
Patří mezi ně například i manželé Zdeňka a Jaroslav Průšovi. Pan Průša totiž zastupoval
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stavbyvedoucího a má veškerou dokumentaci o provedených pracích.
Podle oblastního inspektorátu práce v Ústí nad Labem se majitelé firmy Amada dopustili
správního deliktu nevyplácení odměn z dohody o provedení práce, která může být uzavřena i
ústně.
„Bude ale lepší, když se postižení pracovníci dostaví k nám s udáním konkrétního
zaměstnavatele,“ vysvětluje inspektor Rostislav Füri.
Amada, společnost s ručením omezeným, která brigádníkům dluží výplaty, existuje podle
obchodního rejstříku od 5. května 1993. Sídlí ve Velkých Přílepech na Andělské hoře číslo 68
u Okoře.
Ve firmě jsou uvedeni jako jednatel Milan Urban ze slovenského města Partizánske a jediný
společník Štěpán Dragušinec. S ním také podvedení brigádníci jednali, ale vyplacení peněz se
nedočkali.
Bohužel, Ústeckému deníku se ke kauze nepodařilo sehnat Dragušincovo vyjádření, protože
nezvedal telefony, případně později odmítal hovory přijmout.

Ústecký deník, dne 8. 12. 2008:

Senioři přišli o nový nábytek
Telnice - Domov pro seniory, kam se už příští týden měli stěhovat noví nájemníci, potkala
další katastrofa. Firma, jež sem dodala třeba kuchyňské linky, si je zase odmontovala a
odvezla.
Jaroslav Doubrava
Autor: DENÍK/Jan Vraný
Spolu s dalším nábytkem. Vinu za to prý nese stavitel, společnost Amada, jež nábytkářům
nezaplatila za práci ani materiál. A nejen jim. „Dluží nám jen na fakturách 121 tisíc korun,“
uvedl Milan Martinkovič, společník v HM Interiéru, jemuž Amada dluží. „Pokud zaplatí,
všechno se vrátí zpátky na své místo, jinak nábytek prodám jako úhradu dluhu.“Stavební
firma Amada z Okoře na Karlovarsku, jejíž jednatel Štěpán Dragušinec již několik měsíců
neplatí svým dodavatelům a zaměstnancům na stavbě Domova pro seniory Telnice přes rok.
Domov měl být hotov už v dubnu. Nakonec se firma se zdejší radnicí smluvně dohodla, že
stavbu předá v červnu. Úřad počítal, že v srpnu už se budou moci nastěhovat první
obyvatelé. To se ovšem nestalo a ani teď, v prosinci, ještě není hotovo. „Není to příjemná
událost,“ řekl místní starosta Jaroslav Doubrava.Telnický starosta Doubrava je přesto ještě
přesvědčen, že pokud se podaří vztahy mezi stavitelem, firmou Amada, a jeho dodavateli
narovnat, dal by se prosincový termín ještě stihnout.„Nám říká, že ještě nedostal od
dodavatelů faktury. Ani my jsme Amadě ještě nezaplatili. Na stavbě je celá řada chyb, které
je potřeba odstranit. Pokud zaplatíme, tak už nám tu práci neodvedou. Zbývají ještě asi
2 miliony korun,“ dodal Doubrava s tím, že po započítání smluvních 15 tisíc penále na den se
také může stát, že bude Dragušincova Amada doplácet obci. Jednat s Dragušincem by měl
dnes. Nábytkáři ovšem nejsou jediní, jimž Amada dluží. Například nezaplatila zedníkům, ani
brigádníkům. Jaroslav Průša dodnes čeká na asi 50tisícovou výplatu. „Jsem tu od začátku.
Nemám už ani na nájem, mám z toho problémy, div mě nevystěhovali,“ stěžoval si Průša. „Je
to lumpárna, udělal jsem pro ně všechno.“Sám Dragušinec včera po po celý den nezvedal
telefony a tedy se nevyjádřil.
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Dětské hřiště, které se nalézá vedle folbalového, je ve špatném stavu, proto bylo
přistoupeno k vybudování nového hřiště pro nejmenší děti před vchody u paneláku, na
pozemku č. 355/1. Předpokládá se, že zde bude „více na očích“ a odolá útoku vandalů.
Kabelová televize
Na lednovém jednání zastupitelstva bylo schváleno zvýšení poplatku za kabelovou
televizi na 110,-- Kč měsíčně. Do nabídky byl přidán další program: Nova cinema.
V listopadu 2008 došlo k přechodu z analogového vysílání na digitální. Od okamžiku
vypnutí analogu byla obecní kabelová televize vypnuta asi 12 hodin. Po přepojení na digitální
vysílání jsou občané spokojeni. Výrazně se zlepšila kvalita obrazu. Náklady obce na přechod
z analogové na digitální kabelovou televizi představovaly řádově asi sto tisíc korun.
Opravy komunikací
Podél nově vybudovaného chodníku z Varvažova do Telnice byl vysázen živý plot. Aby
se zamezilo vjíždění a parkování vozidlům na tento nový zelený pás, byly zde položeny
kameny. Ovšem na doporučení Policie ČR byly kameny z bezpečnostího hlediska posléze
odstraněny a úsek byl osazen patníky.
Z travnatého prostoru ve Varvažově u pomníku naproti restauraci Stará pošta byly
odstraněny dlouholeté nevzhledné hromady hlíny, byly zde prořezány stromy a travnátá
plocha byla celkově upravena. Hlína byla využita na terénní úpravy kolem penzionu pro
seniory.
Několikrát během roku 2008 bylo na jednáních zastupitelstva obce poukazováno na
špatné odvodnění komunikace I/13 směrem na Děčín, které se projevilo po výstavbě
chodníku podél uvedené komunikace. I po několika jednáních s vedením Řediteství silnic a
dálnic, které je správcem komunikace, nebyl problém do konce roku 2008 vyřešen.

Odpady
Pro ukládání velkoobjemového odpadu je zřízen v obci sběrný dvůr. Ukládání odpadu
je pro občany zdarma. Provozní doba sběrného dvora je stanovena na úterý a čtvrtek od
11,00 do 15,00 hodin a sobotu od 09,00 do 11,00 hodin.
Kontejnery na tříděný odpad v obci zavedeny nejsou, třídí se pouze PET lahve.
Společnost EKOSFERA odebírá od obce pouze vytříděné obaly s označením PET. Pytle s takto
vytříděnými lahvemi odváží obec každé první pondělí v měsíci a za každý pytel mohou
občané získat příspěvek ve výši 10,-- Kč.
Svoz nebezpečného odpadu byl zajištěn obcí 1 x za rok , a to 15. října 2008.
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Doprava

KOZÍ DRÁHA
Vlaky se po trati naposledy projely 9. prosince2007. To ještě dopravu dotoval Ústecký
kraj. Kvůli malé rentabilitě Kozí dráha osiřela.
Dne 14. ledna 2008 v Ústeckém deníku napsal Radek Nohl:
Stačil pouhý měsíc a opuštěnou železniční trať z Děčína do Oldřichova u Teplic si
vyhlídli sběrači kovů. U Telnice na několika místech autogenem kolejnici rozřezali.
Než si stovky kilogramů těžkou kolej stačili odvézt do sběrny, zarazili krádež
železničáři při náhodné kontrole. Na trati majív březnu a květnu znovu vyjet vlaky. Kvůli
zlodějům je doprava na železnici v ohrožení.
Podle ústecké mluvčí policie Veroniky Beranové sběrači kovů nařezali autogenem
kolejnici na pěti místech v průběhu posledních čtrnácti dnů. „Na okolí trati nyní dohlíží
pořádková a železniční policie,“ dodala Beranová. Po pachatelích, kterým hrozí odnětí
svobody až na tři roky, policie pátrá.
Asi dvě stě metrů od železničního mostu nad dálnicí D8 jsou stále koleje nařezány.
Železničáři kolejnici zatím provizorně zajistili. Jestli tím zabránili dalšímu nájezdu sběračů
kovů se teprve ukáže. Na několika místech si zloději kolejnici označili a připravili na další
rozřezání.
Jaroslav Doubrava (KSČM) starosta Telnice se právě tohoto scénáře, kdy bude trať po
neobjednání vlaků rozebírána, obával.
„Jenom se potvrdilo to, čeho jsme se báli,“ řekl a jedním dechem dodal: „Jak je
možné, že ve sběrnách takové kolejnice přijímají.“

Trať musí kontrolovat
I když vlaky na železnici nejezdí, Správa železniční dopravní cesty koleje náhodně
kontroluje. „Železničáři budou muset trať zkontrolovat i před jízdou, kdy vlaky znovu
vyjedou,“ sdělil místostarosta Telnice Rudolf Fiala (KSČM).
Vlak zde zatím pojede jen 22. března, 17. a 31. května. O dalších spojích budou
radnice jednat.
„Chceme zvýšit turistický ruch. Vlaky proto možná vyjedou i v letní turistické sezóně,“
sdělil Jaroslav Doubrava. Provoz vlaků by měly obce na trati od Krupky po Děčín dotovat
z obecních rozpočtů.
Kromě trasy z Děčína do Oldřichova přestaly koncem loňského roku jezdit vlaky také
na trati z Čížkovic na Litoměřicku do Obrnic u Mostu.
Podle starosty Třebenic na Litoměřicku Václava Vobořila zde k žádnému rozkrádání
trati zatím nedošlo. „Možná je to způsobeno tím, že na trati začaly jezdit nákladní vlaky,“
řekl.
Starostové přilehlých obcí na železniční trase z Čížkovic do Obrnic budou v nejbližších
dnech jednat o zajištění vlaků v letní turistické sezóně.
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Místostarosta Telnice Rudolf Fiala ukazuje nařezanou kolejnici.

22. března 2008 vyjel na trať vlak znovu a to historická mašina s posádkou v
dobových uniformách. O jízdu byl obrovskýzájem veřejnosti takřka po celé trati z Děčína do
Oldřichova – všechny spoje byly doslova nacpané k prasknutí. Vlaky si objednaly obce na
zmiňované trati. Lístky štípal výpravčí v historické uniformě, který navíc odjezd z každé
zastávky symbolicky odtroubil.
Dne 31. 7. 2008 napsal František Roček v Ústeckémdeníku:

AKTUÁLNĚ: EIA zachránila Kozí dráhu
Praha,Telnice - Boj o železniční trať č. 132 v Podkrušnohoří se dostal do nové fáze.
Ministerstvo životního prostředí se zničením tratě a výstavbou dálničního přivaděče v tom
místě nesouhlasí.

Starosta Telnice Jaroslav Doubrava u Kozí dráhy.
Autor: Deník/ Karel Pech
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Pro telnického starostu Jaroslava Doubravu to byla několik dnů netrpělivě očekávaná
zpráva. O osudu Kozí dráhy jednali starostové v první polovině tohoto týdne s náměstkem
ministra životního prostředí Alešem Kutákem. Informoval starosty, že bude vydána EIA.
Libouchecký starosta Jiří Štěrba doufal po jednání s náměstkem ministra životního prostředí,
že veškeré námitky, které zdůraznily nesmyslnost výstavby trati z hlediska životního
prostředí, dokáží zvrátit úvahy o zrušení trati. Starosty překvapilo, když na dotaz starostů
Kuták uvedl, že náměstek ministra dopravy Jiří Hodač žádal dopisem ministerstvo životního
prostředí, aby vydalo hodnocení EIA až po zrušení trati. To se mu ale nepodařilo.
Doubrava připravil návrh nového jízdního řádu. „Starostové podél trati, bez ohledu
na stranickou příslušnost, jsou za jedno. Trať je pro budoucnost této podkrušnohorské
oblasti důležitá a chceme jí zachovat,“ dodal Doubrava.
Tvrdé ne
Zpráva ministerstva životního prostředí uveřejněná dnes odpoledne je razantní.
Uvádí se v ní doslova: „ Ministerstvu bylo dnes konečně umožněno vydat závěrečné
stanovisko EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) ke stavbě dálničního přivaděče z
Děčína k dálnici D8. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) totiž uhradilo částku za posudek, k
čemuž jej MŽP vyzvalo již 13. června. Stanovisko je souhlasné pro zhruba pětikilometrový
úsek dálničního přivaděče ve variantě VA od Modré (část obce Jílové) až k dálnici D8, za
předpokladu dodržení podmínek, které stanovisko ukládá. Zbylý, cca 10km úsek (Děčín –
Modrá) trasy přivaděče v této variantě je v podobě předložené ŘSD nepřijatelný – důvodem
jsou zásadní střety s požadavky ochrany přírody v cenných územích CHKO České středohoří.
Varianta VB v trase železniční tratě č. 132 byla vyhodnocena jako nepřijatelná v celé
délce, protože vykazuje větší vlivy na obyvatelstvo, nenaplňuje znaky obchvatu města
Děčína, není obchvatem Podmokel, ale průtahem touto centrální částí města Děčína a
vyžaduje zrušení železniční tratě Děčín – Novosedlice. To je hned dvojí rozpor se Státní
politikou životního prostředí a s Dopravní politikou ČR.
Zpráva též uvádí stanovisko ministra: „S rušením regionální trati, která je dobře
využitelná pro páteřní regionální osobní dopravu, zásadně nemůžeme souhlasit,“ říká ministr
životního prostředí Martin Bursík.
Podle MŽP je nepřijatelná rovněž nulová varianta, čili stávající stav. Ministerstvo
životního prostředí to dokládá tím, že v září 2007 prosadilo zařazení průtahů silnice I/13 přes
Děčín-Podmokly a Děčín-Dolní Oldřichov do přílohy Harmonogramu výstavby dopravní
infrastruktury 2008–2013, která vyjmenovává obce, kde je třeba naléhavě průtahy
odstraňovat a budovat vhodné obchvaty. „Nabízíme ŘSD aktivní spolupráci při hledání
všestranně přijatelného řešení silniční přeložky v úseku Děčín – Modrá, ve kterém ŘSD do
procesu EIA nepředložilo žádnou variantu, která by byla akceptovatelná,“ uzavírá ministr
Bursík. Nebezpečí likvidace železniční trati č. 132 zvané „Kozí dráha“ jedinečné tím, že vede
po úbočí Krušných hor, se výrazně snížilo. O využití trati a místě kudy povede silniční
přivaděč z Děčína na dálnici D8, bude rozhodovat až nové vedení kraje.
Druhá dobrá zpráva
Nebezpečí likvidace železniční trati č. 132 zvané „Kozí dráha“ jedinečné tím, že vede
po úbočí Krušných hor, se výrazně snížilo i po jednání dvou starostů s ministrem dopravy. O
využití trati a místě kudy povede silniční přivaděč z Děčína na dálnici D8, bude rozhodovat až
nové vedení kraje. Shodli se na tom telnický starosta Jaroslav Doubrava a libouchecký
starosta Jiří Štěrba při jednání s ministrem dopravy Jiřím Řebíčkem.
„Protože na podzim jsou krajské volby, ministr Řebíček se mnou souhlasil, že je třeba
vyčkat nového složení krajských orgánů. Nové vedení kraje nemusí se současnou podporou
22

likvidace tratě souhlasit. Osobně věřím, že po volbách vedení kraje bude složeno z nových
lidí a smete návrh zrušení trati ze stolu jako naprostý nesmysl. Po ekologické i dopravní
stránce tato varianta je nesmyslná,“ uvedl Doubrava.
Zdůraznil, že přivaděč vystavěný místo železniční trati by znamenal příjezd aut na D8
přímo středem Děčína. Kromě toho by například došlo k odříznutí Horního a částečně i
Dolního Oldřichova. Dodal, že si je vědom toho, že Děčín nutně potřebuje dálniční přivaděč
řešit. Musí to ale být obchvat, ne průtah, laciné dopravní provizorium na místě zrušené trati
se všemi negativními dopady na zdraví děčínských obyvatel.
Dne31. 8. 2008 bylo zveřejněno na portálu www.ct24.cz:

Kozí dráha nemá stále vyhráno

Kozí dráha
Ústí nad Labem - Na dálniční přivaděč vedený po kolejích zapomeňte, vzkazuje
ministerstvo životního prostředí ústeckému krajskému úřadu. Tímto rozhodnutím tak možná
zachránilo železniční trať z Děčína do Oldřichova.
Krajský úřad to překvapilo, musí totiž hledat jinou trasu. Takzvaná Kozí dráha ani tak
nemá vyhráno, kraj totiž s obnovením provozu na trati nadále nepočítá. Stanovisko
ministerstva životního prostředí je ale jasné: "Považujeme trať číslo 132 za perspektivní," říká
jeho mluvčí Jakub Kašpar. Podle ústeckého radního pro dopravu Milana France se nenadálou
situací bude zabývat nejbližší zasedání rady kraje.
V této souvislosti nejhlasitěji na poplach bijí v Děčíně. Bez dálničního přivaděče tu
totiž kolabuje doprava, centrem města se valí stovky kamionů. "Nedokážu se smířit s tím, že
stanovisko, které máme k dispozici, v podstatě zakonzervuje současnou situaci," tvrdí
děčínský primátor Vladislav Raška.
Za své vítězství zato stanovisko ministerstva považují starostové, kteří už přes rok
bojují za záchranu trati. Věří, že na Kozí dráhu, jak se jí lidově říká, se regionální vlaky vrátí.
Hlavní slovo ale bude mít krajský úřad. "Nejideálnější varianta by byla ta, která byla ve hře
předtím, než se začala připravovat tahle lumpárna, to znamená dopravní obslužnost pro
školy, zaměstnavatele a podobně," říká starosta Telnice Jaroslav Doubrava. "Rada Ústeckého
kraje schválila dlouhodobou koncepci rozvoje železniční dopravy na 20 let a v této koncepci
nepočítáme s objednáním dopravy na této trati," tlumí očekávání Milan Franc.
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Trať mezitím stále chátrá. Podle Správy železniční a dopravní cesty jsou některé části
už v havarijním stavu, navíc se ji pokusili rozkrást už i zloději kovů.

Dne 14. 9. 2008bylo zveřejněno na portálu www.ct24.cz:

Ombudsmanovi se nelíbí zrušení Kozí dráhy

Otakar Motejl
Ústí nad Labem - Ombudsman Otakar Motejl ostře pokáral Ústecký kraj za zrušení
letité Kozí dráhy - podle něj to byl předem promyšlený a cílěně nachystaný krok. Přestože
obce podél kolejí za obnovu provozu bojují, úřad s ničím takovým nepočítá. Vlaky zmizely z
trati z Děčína do Oldřichova po 136 letech. Podle kraje jimi v posledních letech jezdilo málo
lidí. A právě to bylo pro krajský úřad klíčovým argumentem, proč vlaky od posledního
jízdního řádu neobjednal vůbec. Za to teď sklidil kritiku od ombudsmana. Otakar Motejl
tvrdí, že úřad utlumoval dopravu na trati cíleně.
"Úřad podnikal kroky k tomu, aby byla postupně doprava utlumována až se počet
cestujících hodně snížil, což pak bylo následně využito jako argument k úplnému zrušení
dopravy na trati," říká Iva Hrazdílková z Kanceláře veřejného ochránce práv.
Krajský úřad trvá na svém a tvrdí, že vlaky byly příliš drahé. Argumentuje i takzvanými
souběhy. Evropské zákony totiž zakazují, aby úřad dotoval na jedné trase autobusy i vlaky.
"Postupovali jsme podle rozhodnutí lidí a podle toho, co bylo pro kraj výhodnější," řekla ČT
mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje Veronika Kindlová.
Kraj navíc původně podporoval i stavbu dálničního přivaděče, který měl z části vést
po kolejích trati 132. Jenže varianta narazila u ministerstva životního prostředí. Starostové
obcí mezitím dál bojují za obnovu trati. Chtějí, aby se na ní vrátily alespoň turistické vlaky.
Zatím mají jedinou jistotu - krajský úřad na ně nedá ani korunu. "Úkolem kraje není zařizovat
turistickou dopravu, ale základní dopravní obslužnost," argumentuje mluvčí Kindlová.
Starostové teď hrají o čas - potřebují, aby se vlaky vrátily na trať co nejdřív. Jinak totiž
hrozí, že koleje rozeberou zloději kovů. Na několika místech se o to už pokusili.
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Autobuové spojení
Dopravní obslužnost obce je zajištěna autobusovou dopravou ČSAD Semily linkou 451
Ústí nad Labem – Telnice – Krásný Les.
Dopravní podnik města Děčína provozuje linku č. 445 na trase Děčín – Libouchec –
Telnice – Chlumec.
V zimním období, od 29. listopadu 2008 je v provozu SKIBUS, který zajištuje Dopravní podnik
města Ústí nad Labem. Vybrané spoje uvedené linky jsou vedeny tak, že lze pohodlně ve
stanici Telnice, žel. stanice přestoupit na/z linky č. 445
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5. Veřejný život v obci
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Plesy
Rybářský ples
Hasičský taneček
Obecní ples
Sportovní ples

19. ledna 2008
9. února 2008
1. března 2008
22. března 2008

Hřiště pro nejmenší
Obec zamýšlí, v nejbližší době, vybudovat hřiště pro maminky s nejmenšími dětmi
s pískovištěm, houpačkami. K tomuto rozhodnutí vedou opakované, a musíme podotknout,
že oprávněné řádosti rodičů, kterým ve sředu obce chybí prostor k vyžití nejmenších.
Uvažovanou lokalitou je prostor před naším „paneláčkem“. Tento nevyužitý prostor je
zajímavý svým umístěním, kdy i občané z Telnice nebudou mít vyžití s ratolestmi daleko.
Druhým pozitivem při výběru místa pro hřiště je i fakt, že se nachází v obytné zástavbě a
tudíž „bude na očích“. Obec vynaložila nemalé prostředky na hřišťátko u fotbalového
trávníku a všichni mohou posoudit, jak tato snaha skončila – utrhané houpačky, sešlapaný
plot, atd.
Po otevření mateřské školy bude navíc školní hřiště pro veřejnost uzavřené a děcka
budou opět na ulici.
pí. Iva Konečná
Telnický zpravodaj
Knihovna
Knihovna je otevřena vždy ve čtvrtek od 13:00 do 17:00 hodin. Návštěvníci knihovny
mohou využívat volně přístupný stolní počítač, který má připojení na internet.
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Čarodějnice 2008
I v letošním roce se uskutečnil slet malých i velkých čarodějnic na velmi rozmanitých
dopravních prostředcích u bistra „BAŽINA“. Ke slavnostnímu zapálení čarodějnické hranice se
sešly zhruba dvě stovky místních i přespolních diváků. Počasí všem přálo, občerstvení bylo
připraveno, reprodukovaná i živá hudba vytvářela příznivou atmosféru při čekání na
19.hodinu, kdy došlo k zapálení hranice samozřejmě i s čarodějnicí. Pro další ukrácení času
byly pro děti připraveny různé soutěže, kde mohly prokázat své čarodějnické umění a získat
nějakou tu sladkou odměnu.
Podle ohlasu je zcela zřejmé, že se jednalo o velmi podařenou akci. Pořadatelé akce byly
Obec Telnice a Rybářský klub Varvažov.
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Dětský den 2008
Dne 31.5.2008 Obec Telnice ve spolupráci s Rybářským klubem Varvažov uspořádaly
pro děti a jejich doprovod dětský den s různými soutěžemi i atrakcemi na oprámu ve
Varvažově. Na jedenácti stanovištích mohli účastníci prokázat jak svou manuální zručnost,
tak i sportovní nadání. Soutěžní klání si všichni mohli zpříjemnit projížďkou na koních, jízdou
na motorovém člunu anebo zaskákáním si na nafukovacím hradu a nechyběly ani čtyřkolky.
Podle rozdaných startovních lístků se dětského dne zúčastnilo 87 dětí. Což je na naši obec
velmi slušná účast.
Sponzorskými dary se na akci podíleli : Obec Telnice, Rybářský klub Varvažov, SDH
Telnice, Erspol, služby stravování p.Kuchyňková, bistro Bažina, penzion Stará pošta, penzion
U zeleného stromu, p.Machala ml., p.Dvořák, p.Pocová, p.Kurta, p.Kříž.
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Nohejbalový turnaj

Neckyáda

30

135. výročí založení hasičského sboru Telnice
V sobotu dne 5. července 2008 proběhly velké oslavy v obci Telnice. Celodenní akce
nabídla ukázky současné i staré hasičské techniky, vyprošťování osob z auta či práci psovodů
ústecké městské policie. Děti si užily spostu soutěží, při nichž své dovednosti ukázali i
nejmladší členové telnického dobrovolného sboru.
Na oslavy přijely jednotky profesionálních hasičů i dobrovolníci z Německa. Akce
vyvrocholila předáním praporu Ústředí SHČMS hasičům starostou obce Jaroslavem
Doubravou.
Večer byl zakončen hojně navštíveným hasičským tanečkem.
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Mikuláš
Dne 6. prosince 2008 se konala mikulášská nadílka v restauraci Zlený strom. Sešlo se
spousta dětí, které si zasoutěžily, zatancovaly a vyhrály sladkosti a dárečky. Nakonec přišel
mikuláš, anděl i čerti, kteří každému dítěti dali adventní kalendář.
Tuto akci pořádala Obec Telnice spolu s SDH Telnice a sponzorovali: Zdeněk Kříž,
Alena Pocová, Milan Kubík, Miloš Zlatohlávek, Roman Matiáš, Roman Doubrava, František
Heřmánek a Miroslav Nezbeda.
Dne 5. prosince 2008 chodil po vesnici Mikuláš, anděl a čerti.

Setkání u vánočního stromu
Jako každý rok tak i letos přišli občané Telnice na Štědrý den ve 13:00 hodin na
pozvání starosty k vánočnímu stromu vedle úřadu. Rozlévalo se svařené víno a zazněly
vánoční koledy.
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Jedinou školou v obci je mateřská škola. Její znovuotevření schválilo zastupitelstvo
obce na svém 11. jednání v únoru 2008. Obec poté vyhlásila konkurzní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele:

ObecTelnice
Telnice 77, PSČ 403 38, okr.Ústí nad Labem, tel./ fax 472744923, e-mail:obec.telnice@tiscali.cz

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
Starosta Obce Telnice vyhlašuje v souladu s vyhl. č. 54/2005 Sb. o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní řízení na obsazení místa
ředitele/ky Mateřské školy v Telnici.
Požadavky:
předpoklady na obsazení pracovního místa ředitele školy stanovené dle ust.§3, 5, 6
zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, v
platném znění, praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) tohoto zákona
znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
občanská a morální bezúhonnost
dobrý zdravotní stav
organizační a řídící schopnosti
Náležitosti přihlášky:
přihláška ke konkurznímu řízení
ověřené kopie dokladů o získání odborné kvalifikace a nejvyšším dosaženém vzdělání
o (u vysokoškolského vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
doklad o průběhu všech zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzené posledním
zaměstnavatelem
strukturovaný životopis + kontaktní telefon
koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu
výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (viz
příloha č. 2)
lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele ( ne starší 2 měsíců)
Termín podání přihlášek: Do 15. července 2008
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Obec Telnice se sídlem Obecního úřadu v
Telnici, Telnice 77, 403 38 Telnice.
Obálku označte slovy „Neotvírat – Konkurz – Mateřská škola Telnice“.
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Přihlášku se stejným označením je možno doručit také osobně na podatelnu Ob. Úřadu
v Telnici.
Předpokládaný nástup pro výkon pracovního místa ředitele/ky: 1.srpna 2008
Jaroslav Doubrava
Starosta obce
Zdroj: http://www.obec-telnice.cz.
Právní subjektivitu ve formě příspěvkové orgaizace má mateřská škola od 1. 9. 2008.
Kapacita MŠ je 22 dětí předškolního vzdělávání, součástí je školní jídelna a vyučovacím
jazykem je jazyk český.
Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti
předškolního věku. Provozní doba je stanovena od 06,00 hodin do 16,30 hodin.
Zaměstnanci MŠ:
VALTOVÁ Věra
Mgr. LALUHOVÁ Anna
FRIŠOVÁ Drahomíra
DUBNOVÁ Lenka
HŮLKOVÁ Blanka
ZÁSTĚROVÁ Alena

ředitelka mateřské školy
učitelka
vedoucí stravovny
ekonom
kuchařka do 11/2008
kuchařka, uklizečka od 12/2008

Děti s povinnou školní docházkou dojíždějí do základních škol v Chlumci a Ústí nad
Labem.

36

Obecní kronika
Telnice
2008

7. Sociální a zdravotní záležitosti
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Lékař pro dospělé
V Telnici ordinuje MUDr. Dušan Malenčík. Jeho ordinační hodiny:
Pondělí
Pátek

13:00 – 15:00 hodin
09:00 – 10:00 hodin pouze sestra.

V případě potřeby můžou obyvatelé navštívit MUDr. Malenčíka v ordinaci
v Setuze, a. s. v Ústí nad Labem, Žukovova 100, Střekov, vždy v dopoledních hodinách a to:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

06:30 – 11:30 hodin
06:30 – 11:30 hodin
13:00 – 17:00 hodin
06:30 – 11:30 hodin
06:30 – 11:30 hodin.

Dětský lékař

38

Setkání se seniory
I na dalším setkání, tentokrát květnovém, po němž senioři volali, strávili příjemně
prožitý večer. Každý kdo měl chuť a čas se přišel pobavit a zatančit si ve čtvrtek 29. května
2008 k Zelenému stromu. Někteří při zábavě a tanci odložili i své zdravotnické pomůcky, bez
kterých se již v běžném životě neobejdou. Díky ohlasům našich seniorů, kteří se velice dobře
bavili jsme přislíbili letní veselici nejen pro seniory a i pro střední generaci.
pí. Miloslava Mužíková
předsedkyně komise SVaZ
Telnický zpravodaj
V pátek 12. prosince 2008 se u Zeleného stromu jako každý rok, konala zábava pro
seniory. Jedlo se, tancovalo a také zpívalo.
Členové komise SVaZ a SPOZ Telnice
Telnický zpravodaj
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8. Pohyb obyvatelstva
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V tomto roce se do Telnice přistěhovalo 53 osob. A naše vesnice se rozrostla o 4 nové
domy. K 31. 12. 2007 měla obec Telnice 637 obyvatel.
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9. Různé
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Mladí spotrovci z Telnice
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